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El nou Claustre Universitari 
es reuneix el 18 de desembre. 
El Claustre el formen 303 persones
entre membres nats i els elegits
com a representants dels diferents 
estaments universitaris en 
les eleccions que van tenir lloc 
el 19 de novembre passat. Els
claustrals escolliran el mateix dia
18 els membres del nou Consell de
Govern. Són funcions del Claustre,
entre altres, elaborar i aprovar els
Estatuts i les seves modificacions
i convocar eleccions a rector 
o rectora •
Més informació, pàg. 3

Es constitueix 
el Claustre
Universitari 
de la UPC

Homenatge al passat
per aprendre a
afrontar el futur 
Els dies 23, 24, 25 i 26 de
febrer tindran lloc els actes
d’homenatge a la lluita antifran-
quista per la recuperació de la
democràcia. Un dels actes
programats és la investidura
honoris causa de Gregorio
López Raimundo, Maria Salvo
Iborra i Agustí de Semir Rovira,
que el rebran com a represen-

tants de tots els que
van lluitar contra la
dictadura franquista,
per la recuperació de
la democràcia i les lli-
bertats •

La natura centra la
III Biennal Europea
del Paisatge
Els projectes Cardada.
Reconsiderant una muntanya,
realitzat per Paolo L. Bürgui a
Locarno (Suïssa), i El Jardí
Botànic de Burdeus (França),
de C. Mosbach, han guanyat
ex aequo el tercer Premi
Europeu de Paisatge Rosa
Barba. El guardó es va lliurar
el 28 de novembre passat, en
el marc de la III
Biennal Europea
del Paisatge, que
enguany es titula-
va Només amb
natura •
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Objectiu
docent: 
una estada a
l’estranger 97
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Es destaquen a continuació els aspectes més sobresortints de l'informe que el rector va presentar
davant el Consell de Govern provisional. Són aquests:

informe ddel rrector aal CConsell dde GGovern 11 de desembre de 2003

Els acords aprovats pel Consell de Govern es poden consultar a: http://www.upc.edu/bupc. 
En aquesta publicació trobareu informació sobre els més rellevants.

Eleccions al Claustre. En aplicació del que s'estableix en els
Estatuts de la Universitat, el rector informa de la culminació del
procés d'eleccions al Claustre Universitari d'acord amb els nous
Estatuts. El rector es felicita del desenvolupament de tot el
procés i de la constitució del nou Claustre el 18 de desembre. 

La universitat al segle XXI. El rector informa de la seva parti-
cipació en les jornades que sobre aquest tema s'acaben de
celebrar a Brasília i que han reunit responsables universitaris
d'arreu del món. El rector posa l'accent en el fet que el debat
sobre el manteniment de la universitat com a servei públic, que
ja es va plantejar a la Conferència Mundial sobre Educació Supe-
rior de la UNESCO de l'any 1998, no està tenint un excessiu
ressò a les universitats europees i que, per contra, es troba en
plena efervescència a la resta del món. El rector considera que
des de la UPC ens hem d'implicar decisivament en aquest debat
i, fins i tot, impulsar-lo en l'àmbit estatal. Les jornades que la
CRUE organitza per al proper mes de febrer i, molt especial-
ment, la Conferència Internacional de Barcelona sobre Educació
Superior, que se celebrarà el proper mes d'octubre a la nostra
universitat, organitzada per la GUNI —Global University Network
for Innovation—, haurien de ser dos bons moments perquè la
UPC es faci present en el debat, en els àmbits estatal, europeu
i mundial.

Consell de Coordinació Universitària. El rector informa que
el Consell de Coordinació Universitària ha donat el vistiplau al
text provisional del futur decret que regularà les proves d'accés
que podran fer les universitats, proves d'accés que serviran per
ordenar les peticions rebudes, i destaca que en cap cas es
podran deixar places vacants mentre hi hagi aspirants amb el
títol de batxillerat. El rector afegeix que, això no obstant, caldrà
esperar la publicació del decret per conèixer qüestions de detall
i, en especial, les de caràcter logístic. 

25è aniversari de la Constitució. El rector explica que la UPC
va estar absent en la convocatòria que des del Ministeri d'Edu-
cació i Ciència es va fer al Palau de la Moncloa, amb l'objectiu
de signar un protocol entre el govern i les universitats espanyo-
les en relació amb el 25è aniversari de la Constitució, protocol
que solament va ser signat per 10 universitats públiques, cap de
les quals era de Catalunya ni de la Comunitat Autònoma de
Madrid. (En les pàgines d'aquest número es detallen els actes que
la UPC desenvoluparà arran de l'efemèride segons l'acord que es va
prendre en aquest Consell de Govern.)

Relleu a la Gerència. El rector informa que, d'acord amb el
Consell Social, ha nomenat el senyor Antoni Barón Pladevall
com a gerent de la UPC, càrrec que passarà a exercir a partir del
12 de desembre. D'altra banda fa constar l'agraïment de la Uni-
versitat a la senyora Josefina Auladell Baulenas per la tasca
desenvolupada al capdavant de la Gerència.

Projecte ITER. El rector assenyala que ens hem de lamentar
del fet que la Unió Europea hagi desestimat l'opció de Vandellòs
com a candidata europea al projecte ITER en benefici de la fran-
cesa Caradache. D'aquesta manera s'esvaeixen les perspecti-
ves de dinamització de la recerca que el projecte ITER compor-
tava. No obstant això, el rector anuncia que des de la UPC esta-
rem atents a l'evolució de la candidatura de Caradache per tal
d'aprofitar les possibilitats que el projecte ofereix, en el cas que
l'ITER s'acabi instal·lant en aquesta ciutat francesa.

AIDIT. El Consell de Ministres va aprovar el Reial decret d'agèn-
cies d'acreditació de projectes de recerca. D'aquesta manera,
l'AIDIT (Agència d'Acreditació en Recerca, Desenvolupament i
Innovació Tecnològica, creada per les universitats politècniques
de Catalunya i de Madrid) pot començar a actuar en la certifica-
ció de projectes juntament amb l'AENOR, que és l'altra agència,
ara com ara, acreditadora d'aquests projectes.

Base terrestre per a la mesura de la precipitació global
(GPM). El rector destaca la decisió adoptada per la NASA d'ac-
ceptar la candidatura presentada conjuntament per la UPC i
METEOCAT, amb la finalitat d'ubicar a Barcelona una de les sis
bases terrestres mundials per a la mesura de la precipitació glo-
bal (GPM). 

Recerca. El rector informa de la creació de l'Institut de Modela-
ció Geològica (Geomodels), un centre mixt de recerca en geodè-
sia en el qual participen conjuntament la UPC i l'Institut Car-
togràfic de Catalunya. També és a punt de signar-se el conveni
per a la creació de la Fundació Prevencat d'Alerta Avançada en
Seguretat i Salut. Prevencat ha de servir per fomentar la recerca
en un ampli espectre de ciències i tecnologies en prevenció de
riscos laborals i transferir coneixements i aplicacions entre els
investigadors i els sectors empresarials tant a la gran com a la
petita i mitjana empresa. D'altra banda, arran de l'establiment de
la seu social d'Endesa Red a Barcelona, la UPC han signat un
conveni de col·laboració amb Fecsa-Endesa per a la realització
d'un estudi comparatiu sobre la qualitat del subministrament
elèctric en diverses ciutats de la Unió Europea. 

Tecnocerca. La UPC ha signat un conveni de col·laboració
amb el CIDEM pel qual la Universitat accedirà a la base de dades
Tecnocerca a canvi d'aportar-hi la informació referida a la recer-
ca, els grups i les línies de recerca que es desenvolupen a la
UPC. Tecnocerca és una base de dades que ha de contenir tota
la informació i contactes sobre la recerca que es desenvolupa en
les diferents institucions.

Reconeixement. Atès que és probable que sigui absent al pro-
per i darrer Consell de Govern provisional, el rector fa constar el
reconeixement de la Universitat als membres que formen part
del Consell de Govern provisional, per la col·laboració prestada
al llarg del seu mandat.

http://www.upc.edu/bupc
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El Claustre Universitari que es reunirà
el 18 de desembre és el primer que es
constitueix a la UPC d’acord amb els
nous Estatuts de la Universitat. 
El nou Claustre —màxim òrgan de
representació de la comunitat univer-
sitària— inicia la seva singladura amb
els representants universitaris elegits
en les votacions que van tenir lloc a la
Universitat el 19 de novembre passat
(veure l'annex especial).
Les dades de participació per sectors
en les eleccions van ser les següents:
50,1% del personal funcionari docent
doctor; 47,4% del personal funcionari
docent no doctor; 41,9% del personal
docent i investigador contractat; 7,3%
del professorat associat; 9,1% del per-
sonal d’investigació en formació; 62%
del PAS funcionari; 39,4% del PAS
laboral; 5,7% dels estudiants de primer
i segon cicle, i 1,2% dels estudiants de
doctorat. 
El nou Claustre està format per un total
de 303 membres representants dels
diferents estaments universitaris. Entre
les seves funcions s'inclouen la d'ela-
borar i aprovar els Estatuts de la Uni-
versitat i les seves modificiacions; con-
vocar eleccions a rector o rectora; ele-
gir els components del Consell de

Govern i aprovar la creació, la modifi-
cació i la supressió de departaments, a
proposta del Consell de Govern. 
A més, el Claustre podrà manifestar la
seva opinió sobre la política i els pro-
grames de govern del rector i del Con-
sell de Govern, així com proposar ini-
ciatives i aspiracions i també mani-
festar la seva opinió sobre problemes
que afecten la Universitat o el seu
entorn.

El nou Consell de Govern
El Claustre haurà d'elegir el Consell de
Govern, que estarà format pel rector,

Constitució del nou el Claustre Universitari
A partir dels resultats obtinguts en les eleccions del 19
de novembre, el proper 18 de desembre es constituirà

el Claustre Universitari, que elegirà el Consell de
Govern definitiu, d’acord amb els nous Estatuts. 

Ordre del dia del Claustre
1. Constitució del Claustre Universitari
2. Normativa sobre la constitució i adopció d’acords
3. Constitució de la mesa del Claustre Universitari
4. Aprovació de les actes del Claustre Universitari ordinari de 2002 i   

del Claustre Universitari extraordinari de 20 de maig de 2003
5. Reglament i aprovació de normatives:

Reglament provisional del Claustre Universitari
Normativa per a l'elecció del Consell de Govern
Normativa per a l'elecció de la Comissió de 
Reglaments del Claustre Universitari

6. Elecció, a proposta del rector, dels membres de la Comissió 
d’Apel·lació 

7. Elecció, a proposta del rector, dels membres de la Comissió de 
Selecció i Avaluació del Personal Docent i Investigador

8. Informe del rector 
9. Reglament del Dept. d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia

10. Elecció del Consell de Govern
11. Elecció de la Comissió de Reglaments del Claustre Universitari
12. Torn obert de paraules

Composició del Claustre Universitari de la UPC

Membres nats 69

Membres electius:
Personal funcionari docent doctor 90

Personal docent i investigador no funcionari 
o no doctor 41

Personal d'administració i serveis 31

Estudiantes i estudiants 72

Total 303

que el presidirà; la secretària general; el
gerent; 15 membres de la comunitat
universitària designats pel rector; 20
membres elegits pel Claustre Universi-
tari (11 PDI, 3 PAS i 6 estudiants), i els
vicepresidents o les vicepresidentes
del Consell de Centres Docents, del
Consell de Departaments i del Consell
d’Instituts Universitaris de Recerca. 
També en formaran part 12 membres
elegits pels consells de centres
docents, de departaments i d’instituts
universitaris de recerca entre els seus
membres, i tres membres del Consell
Social  •

http://www.upc.es/catala/la-upc/govern/claustreuniv.htm
Rossy Laciana
Claustre Universitari
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Amb el títol "De la Constitució del 31 a la del 78: la lluita antifran-
quista per la recuperació de la democràcia", la UPC organitza els
dies 23, 24, 25 i 26 de febrer un seguit d’actes en homenatge al
conjunt de persones que va lluitar contra la dictadura i que va fer
possible la recuperació de la democràcia.
Com a institució que va formar part d’aquesta lluita antifranquista “la
Universitat té el deure de recordar un fet històric tan remarcable com
és la recuperació de la democràcia”, en paraules del rector Josep
Ferrer Llop.
Diferents debats i mostres de material audiovisual històric i la inves-
tidura com a doctors honoris causa de tres persones, en represen-
tació de tot el col·lectiu de resistents contra la dictadura, configuren
el programa d’activitats. 
Adreçat especialment als estudiants, aquest programa pretén donar
a conèixer i fer entendre als joves el passat per aprendre que la
democràcia es construeix i s'enforteix dia rere dia a través de la par-
ticipació i de l'exercici dels drets cívics. 
Aquesta iniciativa és “una crida a una nova resistència per a la pro-
tecció, la millora i l’ampliació de la democràcia sobretot —segons
que explica el rector de la UPC— en un moment de regressió que fa
necessari mirar enrere per aprendre de les lliçons del passat.” •

Homenatge a la lluita antifranquista

El Consell de Govern aprova els
últims acords-programa amb
les unitats bàsiques. El Consell de
Govern de l'1 de desembre passat va
aprovar els últims acords programa de
les unitats bàsiques,  que d'acord amb
les línies estratègiques i el pla d'actua-
cions 2003-2006, han definit i acordat
amb els òrgans de govern els seus pro-
pis objectius i indicadors. 
Cal destacar, per sobre de tot, l'alt grau
de participació, ja que el 100% de les
propostes dels centres, departaments i
instituts han estat aprovades després
de ser discutides i aprovades al seu
torn pels mateixos òrgans de govern de
cada unitat. 
Del procés, se n'han derivat indicadors
i actuacions que aportaran informació
per a la introducció de millores de
forma transversal i per al conjunt de la
institució, així com per a les mateixes
unitats de la Universitat.

Els acords programa aprovats es
poden consultar al Sistema d'Informa-
ció Directiva (apartat activitats institu-
cionals>accions institucionals>planifi-
cació estratègica 2003-2006) •

Programa dd’activitats:

• 23 dde ffebrer: Homenatge al conjunt de la
resistència antifranquista, simbolitzat en la inves-
tidura com a doctors honoris causa de Gregorio
López Raimundo, Maria Salvo Iborra i Agustí de
Semir Rovira.

• 24 dde ffebrer: Taula debat: La llluita aantifran-
quista dde 11939 aa 11977 i mostra panoràmica en
imatges de la resistència al franquisme a Cata-
lunya. 

• 25 dde ffebrer: Taula debat: La llluita ccontra lla
dictadura aa lla UUniversitat.

• 26 dde ffebrer: Taula debat: Moviments ssocials aa
la ddictadura ii aavui.
Tots els campus de la UPC estan preparant activitats
en el marc d’aquest homenatge. El Campus de
Terrassa recordarà en un acte el moviment obrer i
veïnal en aquesta ciutat, mentre que el Campus de
Vilanova i la Geltrú està treballant en un acte sobre el
paper de les dones en el franquisme.

COOPAS és un grup de treball integrat principalment per personal d'adminis-
tració i serveis del Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB) —organis-
me gestor de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelo-
na i l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, ambdues adscrites a la
UPC—. Aquest grup, que actua de manera desinteressada, desenvolupa la
seva activitat en el camp de la cooperació internacional i la solidaritat de la
nostra comunitat universitària. Creiem que és important incorporar valors soli-
daris i de diàleg a la nostra societat des del medi en què realitzem la nostra
tasca.Així, des de l'estiu de l'any 2002, moment en què neix COOPAS, fins
avui, hem dut a terme diverses accions de sensibilització i hem participat en
diverses iniciatives en aquest àmbit, i també n'hem engegades. Entre aques-
tes destaca la campanya pel 0,7% de la nòmina dels treballadors i les treba-
lladores del CEIB. Des de l'associació també hem gestionat la distribució de
llibres a centres cooperants perquè puguin ser lliurats i consultats en zones
on poden ser de gran utilitat i hem fet una important tasca de recerca d'infor-
mació bibliogràfica per donar resposta a sol·licituds d'informació científica i
tècnica sobre algun tema concret. 
En l'àmbit més lúdic i de sensibilització, l'associació ha programat conferèn-
cies i exposicions relacionades amb la cooperació per al desenvolupament.
Gràcies a la continuïtat i la participació activa de molts companys i compan-
yes hem pogut donar un salt important des de les idees que sorgien en els
inicis, fins a la realització efectiva d'aquestes iniciatives i projectes. Tanmateix
som un equip obert a noves incorporacions i idees. Si esteu interessats en
un món una mica més just i solidari, no dubteu a posar-vos en contacte amb
nosaltres (coopas@upc.es)

Mª Belén Álvarez, COOPAS

COOPAS, el Grup de Cooperació del PAS

http://www.euetib.upc.es/
http://www.esab.upc.es/
Rossy Laciana
l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Rossy Laciana
l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona,
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Activa participació de la UPC 
a la 8a Setmana de la Ciència
La UPC va participar, amb activitats
desenvolupades a tots els campus, en
la 8a Setmana de la Ciència, que va
tenir lloc del 7 al 16 de desembre, pro-
moguda per la Fundació Catalana per
a la Recerca. A més de conferències,
cursos, tallers i mostres per divulgar
fets científics i tecnològics, els centres i
laboratoris de recerca van obrir les
seves portes a estudiants de secundà-
ria i a professionals de la ciència i la
tecnologia per donar a conèixer les ins-
tal·lacions, i els espais de docència i de
recerca •

Aquest mes: 
les 24 vides d'un sobre
de correu intern
Una bona pràctica ambiental que s’està duent a terme des
de fa uns anys a la UPC té a veure amb els sobres de
correu intern. Cada sobre es pot reutilitzar fins a 24 vega-
des. Un petit canvi en el disseny de les coses que utilitzem
pot fer reduir l’impacte ambiental, en aquest cas el consum
de paper. Si teniu alguna idea similar que es pugui aplicar a
la Universitat, participeu a la VII edició del Concurs d’Idees
Ambientals, que enguany cerca idees innovadores per
reduir els residus.

A la filmació del mes,
Jordi Micola, conserge de
l’ETSEIB, mostra com 
utilitza els sobres de correu
intern en la seva feina.

http://www.upc.es/fem1gest

http://www.univers.upc.es/
concursos/ideesambientals

El lliurament del guardó, convocat pel Consell Social, va aplegar el 26 de novem-
bre un bon nombre de seguidors d'un dels escriptors més populars i reconeguts
en aquest gènere, el nord-americà Orson Scott Card, que va defensar la literatu-
ra per a tots amb el seu Manifest de Literatura Oberta. El primer premi ha estat
per a Traficants de llegendes, de Jordi Font-Agustí, i la menció especial a com-
partir ex aequo, per a les obres Polvo rojo, de J.M. Sánchez Gómez, i Sueños de
interfaz, de V. Hernández. La menció UPC l’han rebut, també ex aequo, les obres
Vlad Harkov y la puerta negra, de M. González, estudiant de la FIB, i El mago de
Gondlaar, d’A. Luis Miranda, professor de l’ETSETB. La novel·la guanyadora del
primer premi, dotat amb 6.000 euros, es publicarà a Edicions B, dins la col·lec-
ció NOVA Ciència-Ficció • http://www.upc.edu/cienciaficcio 

La novel·la Traficants de llegendes, del català Jordi 
Font-Agustí, guanya el primer Premi UPC de ciència-ficció 

La UPC, present al Fòrum 
Social Europeu de París
L’Observatori del Deute a la Globalitza-
ció, coordinat des de la UPC, va pre-
sentar, al Fòrum Social Europeu que es
va celebrar a París del 12 al 15 de
novembre, la proposta de crear una
xarxa europea per al reconeixement del
deute ecològic. La Xarxa (European
Network for the Recognition of the
Ecological Debt-ENRED) vol impulsar i
coordinar esforços per aconseguir el
reconeixement del deute ecològic con-
tret pels països europeus respecte als
països empobrits, així com contribuir a
la reducció progressiva del deute
ecològic en el futur. 
L'objectiu és incidir en els hàbits de la
població europea i pressionar els res-
ponsables polítics perquè implementin
polítiques dirigides a una progressiva
reducció del deute ecològic •
http://www.observatoriodeuda.org

La UPC participa en la creació de la Fundació
Prevencat d'alerta avançada en seguretat i salut
La Universitat i el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme han signat
un conveni per a la creació de la Fundació Prevencat, que té com a objectiu
esdevenir un centre de referència internacional per la recerca en l'àmbit de la pre-
venció de riscos laborals. La Fundació promourà les relacions entre investigadors
i institucions d'aquest camp i treballarà per la difusió dels coneixements entre els
sectors empresarials. L'acord preveu també impulsar la formació al llarg de la
vida en col·laboració amb la Fundació Politècnica de Catalunya i, en aquest
àmbit, organitzar trobades científiques nacionals i internacionals i oferir serveis
especialitzats i productes a la comunitat científica •
El Campus de Terrassa inaugura un dispensari mèdic. Ubicat a la
planta 0 de l’edifici Campus, el nou dispensari mèdic donarà servei a tota la
comunitat universitària. El personal sanitari de MIDAT-MUTUA, que treballarà en
aquestes instal·lacions, serà l'encarregat de realitzar les revisions mèdiques periò-
diques per al seguiment de la salut de tot el personal del Campus de Terrassa,
tant del PDI com del PAS. 
El dispensari, equipat per atendre primeres atencions mèdiques i primers auxilis,
oferirà el servei permanent d'atenció primària durant tota la setmana tant en hora-
ri de matí com de tarda. Tel. 93 739 87 00 •
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http://www.ct.upc.es/
http://www.gencat.net/tict/
Rossy Laciana
Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

Rossy Laciana
Campus de Terrassa,

Rossy Laciana
8a Setmana de la Ciència,
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estudiants

El robot VISA, desenvolupat
per Agustí Martí, estudiant de
l’ETSEIB, ha rebut el primer
premi del IX Concurs de
Robots Lluitadors de Sumo, i
Betán, presentat per Alberto
Olivera, estudiant de la Uni-
versitat d’Alcalá de Henares,
ha aconseguit el primer premi
del VII Concurs de Robots
Rastrejadors. 
En la modalitat de netejadors
de superfície, els equips van fer una
exhibició del funcionament dels seus
robots. Organitzat pels estudiants de
l'Aerospace & Electronic Systems
Society (AEES), a la nova edició del
concurs hi van participar robots pre-
sentats per 27 equips d'estudiants de
tot l'Estat espanyol. A més dels grups
de la UPC, hi van participar grups de la
Universitat de Cantàbria, de la Universi-
tat d'Alcalá de Henares, de la Universi-

tat Politècnica de Madrid i de la UOC.
Els dos primers classificats de les dues
modalitats del concurs van rebre els
Premis Ciutat de Barcelona de l'Ajunta-
ment, en reconeixement a l'aportació
dels estudiants a la millora de la inno-
vació tecnològica en el camp de la
robòtica i amb l'objectiu d'estimular la
creativitat dels futurs enginyers •
http://aess.upc.es/concursrobot

La UPC, a la final 
mundial de programació

Els estudiants Tomàs Lloret, Omer
Giménez i Edgar González, de la FIB,
han quedat subcampions de les pro-
ves de la regió del sud-est europeu,
celebrades a París, i s’han classificat
per a la final mundial de Praga de la
28a edició de l’Annual ACM Internatio-
nal Collegiate Programming Contest.
Es tracta d'un concurs anual de pro-
gramació per a estudiants universitaris
organitzat per l’Association for Com-
puting Machinery (ACM). La UPC, que
s’ha presentat per primer cop en
aquesta edició amb tres equips i nou
estudiants, s'ha classificat per a la final
mundial davant d'universitats de Por-
tugal, França, Itàlia i Suïssa. Tant els
estudiants classificats com els profes-
sors, Jordi Petit i Salvador Roura,
s’entrenen per aconseguir els millors
resultats a Praga el proper mes de
març • http://it.lsi.upc.es/concurs

FASS celebra la seva diada
Amb el lema "I tu que FASS?", les associacions culturals i esportives del Campus
de Terrassa van celebrar el 27 de novembre una nova edició de la fira de les asso-
ciacions del Campus, la FASS. L'objectiu és animar professors, personal d'admi-
nistració i serveis i estudiants a participar en les activitats que al llarg del curs orga-
nitzen les diferents associacions del Campus. L'Associació de Rol i Animació, la
Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans, la Coral Campus Terrassa, el
Grup Universitari Cultural, el CITM-NOS, Òptics pel món, el Club Esportiu de l'ET-
SEIT, la Delegació d'Estudiants de l'ETSEIT, l'Assemblea d'Estudiants de l'ES-
CAC, els Estudiants per al Viatge Fi de Carrera i el Grup de Cooperació del Cam-
pus de Terrassa van organitzar concerts, activitats esportives, xerrades i la pro-
jecció a l’aire lliure de curtmetratges durant tota la jornada •

L’ETSEIT ha estrenat aquest mes de
novembre la borsa de treball en línia,
una iniciativa conjunta de la mateixa
escola i el Col·legi d'Enginyers Indus-
trials de Catalunya que té com a objec-
tiu facilitar la incorporació temporal
d'estudiants del centre en règim de
pràctiques, a partir dels convenis de
cooperació educativa universitat-
empresa. Amb aquest servei en línia la
Universitat apropa a les empreses els
candidats més idonis als llocs de treball
oferts per aquestes i acosta la realitat
de la indústria i del mercat laboral a la

Universitat. A més, el servei proporcio-
na als estudiants un ventall d'empreses
i entitats on poden completar la forma-
ció amb experiències laborals adequa-
des al seu perfil professional.  
La borsa en línia funcionarà des de la
intranet de l’ETSEIT i s'emmarcarà en
un pla de millora de la utilització de les
tecnologies de la informació i de la
comunicació al centre. Les eines TIC ja
tenen una important presència en la
docència i en la recerca, i es fan pre-
sents també en l'àmbit de la gestió •
http://www.etseit.upc.es/borsa 

L'ETSEIT posa en marxa una borsa de treball en línia

VISA, Betán, Pegasus i Sideral guanyen el 
IX Concurs Nacional de Robòtica de la UPC 

XXII Congrés Europeu de Júnior
Empreses. La trobada va reunir 200
júnior empresaris de tota Europa entre
els dies 11 i 14 de desembre, per par-
lar sobre la gestió del coneixement, de
la qualitat i dels recursos humans. El
Congrés, organitzat per Jedi, Júnior
Empresa de la FIB, i EiJ, júnior empre-
sa de l’Escola d’Administració i Direc-
ció d’Empreses (ESADE), amb la
col·laboració de Jef, júnior empresa de
la UPF i de BJT, júnior empresa de
l'ETSETB, permet als joves emprene-
dors europeus donar-se a conèixer i
aprendre d’altres experiències, així
com reforçar la xarxa que forma
aquest moviment. Aquestes empreses
són associacions constituïdes per
estudiants, i que s’organitzen en fede-
racions autonòmiques i confedera-
cions nacionals i europees •
http://www.jadenet.org/barcelona

http://aess.upc.es/concursrobot
http://it.lsi.upc.es/concurs
http://www.etseit.upc.es/borsa
http://www.jadenet.org/barcelona
http://www.ct.upc.es/primer_nivel/associaciones/centro.htm
Rossy Laciana
associacions del Campus.
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pas
Nous càrrecs
Marc Anglada, elegit director
del Departament de Ciència

dels Materials i
E n g i n y e r i a
Metal·lúrgica.
Catedràtic d'uni-
versitat a l'ETSEIB,
Anglada desenvo-
lupa activitats de
docència i de re-

cerca en l'àmbit de la fractura i la fatiga
de materials i dirigeix el Centre d'Inte-
gritat Estructural i Fiabilitat dels Mate-
rials de la Xarxa IT •
Eusebi Jarauta, nomenat
comissionat per al trasllat de
l'Escola d'Agricultura. Catedràtic
d'escola universitària del Departament
de Matemàtica
Aplicada III, és
doctor enginyer
industrial per la
UPC i en l'actuali-
tat és professor a
l ' E T S E C C P B ,
l'EUETIT i l'EUE-
TAB. Desenvolupa recerca sobre geo-
estadística i la caracterització de varia-
bles composicionals •

Aprovat el reglament de con-
cursos d'accés del PDI funcio-
nari. Aquesta normativa, aprovada pel
Consell de Govern, regula la convo-
catòria, els requisits i les proves
d'accés als cossos docents universita-
ris a la UPC (CU, TU, CEU,TEU) •
http://www.upc.edu/pdi-pas (Treballar

a la UPC)

Previsió de contractes de la convocatòria de places
dins el Pla Serra Hunter 2003-2004
El Consell de Govern ha aprovat la previsió de contractes acordada amb el
DURSI sobre el nombre de contractes de profesorat permanent que la UPC ofe-
rirà durant el curs 2003-2004 en el marc del Pla Serra Hunter, tant de places de
promoció com de captació. L'acord preveu que la UPC ofereixi un màxim de 14
places, 12 de les quals correspondran a professorat agregat i 2 a professorat
catedràtic. 
El Consell de Govern ha ratificat la priorització feta per la CSADPIU: de les 26
peticions de promoció per a places d'agregat, n'ha acordat 10, i de les 4 peti-
cions per a promoció a catedràtic, n'ha acordat 1. Aquests contractes correspo-
nen als àmbits d'Arquitectura, Enginyeria Civil, Física, Matemàtiques, Tecnologies
de la Indústria i Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Pel que fa al mecanisme de captació, per a aquest curs l'acord preveu una plaça
de catedràtic per a l'àrea d'Aeronavegació, una d'agregat per a l'àrea de Disseny
i Construcció Aeronàutics i una altra per a la de Física i Tecnologia dels Sincro-
tons. La UPC i el DURSI faran difusió estatal i internacional d'aquestes contrac-
tacions • http://www.upc.edu/pdi-pas

Aprovada la convocatòria d'a-
juts a la mobilitat externa i de
llicències sabàtiques per al
2004. De l'1 al 31 de gener de 2004 es
poden presentar al Registre les sol·lici-
tuds per a la primera convocatòria d'a-
juts a la mobilitat externa per al 2004
corresponent a les estades a realitzar a
partir del setembre de 2004.
A més, del 12 al 30 de gener es poden
presentar al Registre les sol·licituds per
a la convocatòria de llicències sabàti-
ques per al curs 2004-2005 •
http://www.upc.edu/pdi-pas (Treballar

a la UPC > Processos del Servei de Per-

sonal)

Abonament de l'increment del 2% per al PAS 

Aquest mes de desembre s'abonarà a la nòmina del PAS amb contracte laboral
l'increment del 2% de desviació de l'IPC del 2002, pactat entre el Ministeri d'Ad-
ministracions Públiques i els sindicats per a tot l'Estat (un 0,7%), i la desviació
reconeguda a la Mesa de la Funció Pública de Catalunya (l'1,3% restant).
L'increment s'aplicarà en tots els conceptes retributius i quedarà consolidat com
a retribució per a l'any 2004 tan bon punt s'obtingui el compromís del DURSI per
a la consolidació del corresponent ingrés, qüestió que s'ha d'aclarir el primer tri-
mestre de 2004. 
D'altra banda, també aquest mes desembre, el PAS funcionari percebrà l'1,3%
pendent d'abonar en concepte de desviació de l'IPC, acordat a la Mesa de la
Funció Pública de Catalunya. En el cas del personal funcionari, el 0,7% ja ha estat
aplicat durant l'any 2003 en forma d'un 20% d'increment del nivell de destinació,
que s'ha incorporat a les pagues extraordinàries •
En marxa el procés de revisió dels llocs de treball en aplicació del
sistema de perfils. L'Àrea de Personal està treballant des del mes de setem-
bre en l'anàlisi dels llocs de treball de les 16 primeres unitats prioritzades. En fina-
litzar aquest 2003, s'hauran analitzat i assignat els perfils d'uns 300 llocs de tre-
ball, ocupats majoritàriament per personal funcionari dins dels àmbits d'adminis-
tració i de biblioteques. 
S'espera portar a l'aprovació dels òrgans de govern aquest primer grup de llocs
revisats i actualitzats sense incidènces en el calendari previst.
Simultàniament s'estan analitzant els llocs de treball dels àmbits esmentats ocu-
pats actualment per personal laboral. Tanmateix, si arribat el moment no s'ha sig-
nat un acord amb el Comitè d'Empresa s'ajornarà la publicació i l'aprovació del
resultat de la possible millora retributiva que se'n pugui derivar.•

Proposta per a l'aclariment dels requisits per a l'avaluació sexen-
nal del personal investigador de la UPC. El Consell de Govern ha elevat
al Consell Social la proposta de considerar tota l'activitat acadèmica duta a terme
pel PAS que s'ha incorporat a la plantilla d'investigadors en el període de temps
anterior al seu reconeixement com a personal investigador. L'objectiu és reconèi-
xer, també per a la sol·licitud d'avaluació sexennal d'aquest col·lectiu, la seva
condició prèvia de personal dedicat a la recerca •
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Rossy Laciana
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Rossy Laciana
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E n g i n y e r i a

Rossy Laciana
Metal·lúrgica.

Rossy Laciana
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El 19,59% dels titulats el curs 2002-2003
van fer una estada a l’estranger 
Un total de 689 estudiants sobre els 3.517 que es van
titular el curs 2002-2003 a la UPC van realitzar una
estada acadèmica a l’estranger amb una durada míni-

ma d’un quadrimestre. Segons les dades, els titulats
que han cursat estudis de cicle llarg són els que més
estades acadèmiques de caire internacional realitzen. 

Proporció de titulats que han fet una estada acadèmica internacional reconeguda per la UPC

FME Llic. de Matemàtiques Llarg 8 33 24,2%
Dipl. d'Estadística Curt 2 25 8,0%
Llic. en Ciències i Tècn. Estadístiques 2n cicle 2 12 16,7%

ETSAB Arquitectura Llarg 79 326 24,2%
ETSEIT Eng. Industrial Llarg 40 112 35,7%

Eng. Industrial (2n cicle) 2n cicle 3 23 13,0%
Eng. d'Automàtica i Electr. Industrial 2n cicle 3 28 10,7%
Eng. d'Organització Industrial 2n cicle 4 35 11,4%

ETSETB Eng. de Telecomunicació Llarg 115 254 45,3%
Eng. de Telecomunicació (2n cicle) 2n cicle 11 37 29,7%
Eng. d'Electrònica 2n cicle 16 60 26,7%

ETSEIB Eng. Industrial Llarg 153 300 51,0%
Eng. Industrial (2n cicle) 2n cicle 3 21 14,3%
Eng. d'Organització Industrial 2n cicle 7 29 24,1%
Eng. Química Llarg 12 34 35,3%
Eng. de Materials 2n cicle 10 23 43,5%

ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports Llarg 13 85 15,3%
Eng. de Camins, Canals i Ports (2n cicle) 2n cicle 1 12 8,3%
Eng. Tèc. d'Obres Públiques Curt 4 90 4,4%
Eng. Geològica Llarg 8 32 25,0%

FIB Eng. en Informàtica Llarg 36 181 19,9%
Eng. en Informàtica (2n cicle) 2n cicle 5 27 18,5%
Eng. Tèc. d'Inf. de Gestió Curt 4 54 7,4%
Eng. Tèc. d'Inf. de Sistemes Curt 4 67 6,0%

FNB Llic. de la Marina Civil Llarg 0 105 0,0%
Dipl. de Màquines Navals Curt 0 7 0,0%
Dipl. de Navegació Marítima Curt 0 25 0,0%
Llic. de Nàutica i Transport Marítim 2n cicle 0 12 0,0%
Llic. de Màquines Navals 2n cicle 0 5 0,0%
Eng. Tèc. Naval. Prop. i Serv. del Vaixell Curt 0 24 0,0%
Dipl. de la Marina Civil Curt 0 5 0,0%

ETSAV Arquitectura Llarg 30 125 24,0%
EPSC Eng. Tèc. de Telec., esp. en Sist. de Telecom. Curt 0 8 0,0%

Eng. Tèc. de Telec., esp. en Sist. de Telecom. Curt 6 83 7,2%
Eng. Tèc. de Telec., esp. en Telemàtica Curt 1 12 8,3%
Eng. de Telecomunicació (2n cicle) 2n cicle 0 9 0,0%

EPSEB Arquitectura Tècnica Curt 18 298 6,0%
Eng. Tèc. en Topografia Curt 1 20 5,0%

EUETIT Eng. Tèc. Ind., esp. en Tèxtil Curt 9 34 26,5%
Eng. Tèc. Ind., esp. en Mecànica Curt 3 45 6,7%
Eng. Tèc. Ind., esp. en Química Ind. Curt 6 36 16,7%
Eng. Tèc. Ind., esp. en Electrònica Ind. Curt 6 84 7,1%
Eng. Tèc. Ind., esp. en Electricitat Curt 2 35 5,7%

EUPM Eng. Tèc. Ind., esp. en Mecànica Curt 5 74 6,8%
Eng. Tèc. Ind., esp. en Química Ind. Curt 1 30 3,3%
Eng. Tèc. Ind., esp. en Electrònica Ind. Curt 4 45 8,9%
Eng. Tèc. Minera, Esp. en Explot. de Mines Curt 0 29 0,0%
Eng. Tèc. de Telec., Esp. en Sist. Electrònics Curt 2 58 3,4%

EUPVG Eng. Tèc. en Inf. de Gestió Curt 0 28 0,0%
Eng. Tèc. Ind., esp. en Mecànica Curt 21 73 28,8%
Eng. Tèc. Ind., esp. en Electricitat Curt 2 30 6,7%
Eng. Tèc. Ind., esp. en Química Ind. Curt 2 9 22,2%
Eng. Tèc. Ind., esp. en Electrònica Ind. Curt 8 47 17,0%
Eng. Tèc. de Telec., Esp. en Sist. Electrònics Curt 19 91 20,9%

EUOOT Dipl. d'Òptica i Optometria Curt 0 131 0,0%
Total UPC 689 3.517 19,59%

Centre Nom titulació Cicle Titulats 1 quadr. Titulats % Titulats 1
estranger TOTAL quadr. estranger

TOTAL
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Un equip del Centre per al Desenvolu-
pament de Sensors, Instrumentació i
Sistemes (CD6), dirigit pel professor
Jaume Pujol, ha dissenyat i construït un
instrument biomèdic innovador i únic al
món per mesurar la qualitat de la visió
de l'ull de manera objectiva, és a dir,
sense dependre de la participació sub-
jectiva del pacient.
L'instrument, anomenat Optical Quality
Analysis System (OQAS), que té en
compte tots els factors òptics que
afecten la visió, com són les aberra-
cions oculars i la difusió intraocular de
la llum, serà una eina fonamental per
revisar la qualitat òptica de la visió,
especialment en persones operades
amb cirurgia refractiva o de cataractes.
L'OQAS és implementable en un
entorn clínic i obre noves possibilitats

d’exploració i diagnòstic en oftalmolo-
gia i optometria. L'instrument s'ha pre-
sentat en destacats congressos inter-
nacionals i és comercialitzat per Visio-
metrics SL, una empresa innovadora
sorgida a la UPC, amb el suport del
CIDEM a través del Programa Innova i
d’Innova 31. Visiometrics està ins-
tal·lada al Campus de la UPC a Terras-
sa • http://www.visiometrics.es

Un nou instrument biomèdic, pioner al món,
per mesurar la qualitat de la visió de l'ull  
Dissenyat pel CD6, l'Optical Quality Analisis System (OQAS) obre
noves portes d'exploració en oftalmologia i optometria. 

i2CAT i la FIB participen en el
Global Data Intensive Grid
Collaboration. El grup GRIDCAT
d'I2CAT format per un equip multidisci-
plinar d'estudiants, estudiants de doc-
torats i doctors de la UPC, ha aportat
gairebé 100 ordinadors de la FIB en
l'esforç de càlcul col·laboratiu més
gran i més distribuït geogràficament
que s'ha realitzat fins a l'actualitat a
escala mundial. 
Ha estat una experiència realitzada
entre 218 nodes de computació de 21
països i en el qual s'han utilitzat un
total de 3.000 processadors amb una
potència de càlcul equivalent a 3 tera-
flops. Es tractava d'executar aplica-
cions intensives en càlcul i dades: trac-
tament de llenguatge natural, docking
químic, aplicacions de dades neuro-
científiques, aplicacions de química
quàntica i predicció financera. El grup
GRIDCAT ha estat un dels dos repre-
sentants espanyols en aquesta expe-
riència i el que ha aportat més nodes
de càlcul (93 PC) • 
http://www.gridcat.org

Acord per fer un estudi europeu
de la qualitat del subministra-
ment elèctric. La UPC i Fecsa
Endesa han signat un conveni per rea-
litzar un estudi comparatiu sobre la
qualitat del subministrament elèctric en
diverses ciutats de la comunitat euro-
pea. El conveni representa l'establi-
ment d'una estreta col·laboració entre
ambdues institucions, des del recent
trasllat de la seu social d'Endesa Red a
Barcelona, que inclou l’organització
d’activitats conjuntes •

S’incorporen a la UPC 20 investigadors, dins del programa Ramon
y Cajal. Un total de 20 investigadors s’incorporaran aquest curs a diferents cen-
tres de recerca científica i desenvolupament tecnològic de la UPC, i en diverses
àrees de recerca, en el marc del Programa Ramon y Cajal del Ministeri de Ciència
i Tecnologia. 
En el procés d’avaluació del programa per a la convocatòria de 2003, que comp-
ta amb un pressupost de 32 milions d’euros, s’han seleccionat a tot l’Estat 705
investigadors amb contractes de cinc anys. Els investigadors tenen un termini
d’un any per incorporar-se al centre d’R+D al qual se'ls ha adscrit. El Programa
Ramon y Cajal té per objectiu enfortir els grups i les institucions d’R+D mitjançant
la incorporació d’investigadors doctors. El nou Pla nacional d’R+D 2004-2007,
que s’aprovarà pròximament, preveu la continuació del Programa •
http://www.upc.edu/noticies

El projecte Cardada. Reconsiderant una muntanya, realitzat
per Paolo L. Bürgui a Locarno (Suïssa), i el Jardí Botànic de
Burdeus (França), de C. Mosbach, han guanyat ex aequo el
tercer Premi Europeu de Paisatge Rosa Barba, lliurat el 28 de
novembre, en el marc de la III Biennal Europea del Paisatge,
titulada Només amb natura. El projecte d'estructures de pro-
tecció contra allaus de neu a Siglufjordur (Islàndia), de Reynir
Vilhjámsson, ha rebut una menció especial. 
El Premi l’organitzen el COAC, la titulació de Paisatgisme de
l’ETSAB, el màster d’Arquitectura del Paisatge del Departa-
ment d’Urbanística i Ordenació del Territori, l’ETSAV i l’Asso-
ciació d’Amics de la UPC • http://www.upc.edu/noticies

III Premi Rosa Barba a un projecte 
suís i un altre de francès

http://www.visiometrics.es
http://www.gridcat.org
http://www.upc.edu/noticies
http://www.upc.edu/noticies
http://www.mcyt.es/cajal/
http://www.fecsa.es
http://www.fecsa.es
http://www.upc.es/catala/recerca/centres/centresrecerca/Cd6.html
Rossy Laciana
Centre per al Desenvolupament

Rossy Laciana
de Sensors, Instrumentació i

Rossy Laciana
Sistemes (CD6),

Rossy Laciana
Fecsa

Rossy Laciana
Endesa

Rossy Laciana
Programa Ramon y Cajal
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Premis 

Premiat el projecte d’un edifici
industrial a Sabadell. El projecte
de construcció d’un edifici industrial
per a l’empresa Fabrilia a Sabadell,
desenvolupat per la professora Maria
Goretti Torrella, del Departament de
Projectes d'Enginyeria, juntament amb
el catedràtic Josep de C. Torrella Cas-
cante, fins fa poc professor del Depar-
tament d’Enginyeria de la Construcció,
ha obtingut recentment el Premi al
Concepte Projectual del Consell Gene-
ral de Col·legis d'En ginyers Industrials.
El premi es va lliurar en el marc del VII
Congrés Internacional d'Enginyeria de
Projectes, el mes d’octubre a Pamplo-
na •
El projecte de mà robòtica rep
un premi a les Jornades d’Au-
tomàtica. El treball titulat "Mà robòti-
ca", que descriu la mà mecànica MA-I,
dissenyada i construïda a l’Institut
d’Organització i Control de Sistemes
Industrials, ha rebut el premi de les
XXIV Jornades d’Automàtica, dins l’a-
partat de robòtica, on es van exposar
30 projectes. El treball, presentat per
R. Suárez i P. Grosck, inclou aspectes
de la construcció mecànica de la mà,
l’electrònica associada i els dispositius
i algoritmes per al seu control. 
Les jornades, promogudes pel Comitè
Espanyol d’Automàtica de la Federa-
ció Internacional de Control Automàtic,
es van fer el setembre a Lleó •

Els dies 13 i 14 de novembre es va dur a terme a l'ETSEIB el III Memorial
Casassas, organitzat pels departaments d'Enginyeria Química i d’Enginyeria de
Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial de la UPC, amb el suport d’altres
universitats. En l’edició d’enguany del Memorial Casassas es va presentar un
curs avançat en química analítica de processos (I Workshop on Process Analy-
tical Chemistry, PAC’03). Aquest és un camp científic de creació relativament
recent, però que ja és reconegut a escala internacional dins l’àmbit de la quí-
mica analítica i de l'enginyeria química. En l'actualitat aquesta disciplina es
troba també en fase d'assentament a escala nacional, tant en l'àmbit industrial
com en l'àmbit acadèmic. 
La química analítica de processos està creant importants àrees de col·labora-
ció i sinergia entre científics i tecnòlegs de diferents disciplines químiques i
d'enginyeria del nostre país. Tenint en compte la gran rellevància que aquesta
disciplina està adquirint en sectors industrials crítics i estratègics, com són les
indústries del petroli, dels polímers, dels productes farmacèutics i de l'alimen-
tació, la difusió i la promoció dels seus continguts i de les seves tecnologies i
eines de mesura és de gran interès actualment i contribueix a la seva consoli-
dació definitiva a Catalunya.
En el memorial del mes de novembre a l’ETSEIB van participar professors i
especialistes d'universitats europees, nord-americanes i sud-americanes, amb
una assistència de 80 estudiants de postgrau, professorat universitari i profes-
sionals del món de la indústria. Aquesta trobada científica va servir per analit-
zar els processos de la química analítica i aprofundir en les necessitats que
requereixen les plantes químiques modernes pel que fa a capacitat, control de
qualitat, costos, reducció dels residus i disminució de les emissions contami-
nants.

Manuel Aguilar, Robert Griñó, Romà Tauler i José Luis Cortina
Comitè organitzador del PAC’03

L’estat de la química analítica,
al III Memorial Casassas 

El CTTC i Amena acorden desenvolupar noves línies de recerca 
El Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) i Amena han sig-
nat un acord per treballar en noves línies de recerca en comunicacions mòbils.
L’acord, amb una durada de tres anys, preveu la col·laboració en l’estudi del futur
de les xarxes de comunicacions sense fils, les potencials millores per a la correc-
ta gestió i l'òptima planificació d'aquestes, i l’impacte que hi tindrà l’evolució per-
manent dels dispositius mòbils •

S’inaugura el Centre d’Innova-
ció i Formació Tecnològica de
Sabadell. El 13 de novembre es va
inaugurar el nou Centre d’Innovació i
Formació Tecnològica (CIFT) de Saba-
dell, que té com a objectiu la innovació
i el progrés tecnològic del teixit indus-
trial d’aquesta ciutat, mitjançant la for-
mació i la transferència de resultats de
recerca i coneixements en les tecnolo-
gies d’expertesa de la Universitat.
El nou centre realitzarà projectes
d’R+D+I, dictàmens tècnics amb anà-
lisis, i assaigs industrials i calibratges; i
també treballarà en l’obtenció de
finançaments europeus, estatals o
autonòmics; la protecció dels resultats
de recerca; l’accés a instal·lacions i
equipaments d’alt nivell tecnològic, així
com la creació de spin�off •

La NASA ha acceptat la candidatura que Catalunya va presentar per acollir una
de les bases terrestres (super�sites) del projecte Global Precipitation Measurement
(GPM), una candidatura impulsada conjuntament pel Grup de Recerca Aplicada
en Hidrometeorologia (GRAHI), que dirigeix el professor Daniel Sempere, i el Ser-
vei Meteorològic Català (METEOCAT). 
El projecte GPM, una iniciativa de les agències espacials nord-americana, japo-
nesa i europea, servirà per mesurar en temps real les precipitacions de tot el pla-
neta mitjançant una xarxa de satèl·lits. Les dades d’aquests satèl·lits seran vali-
dades a través de sis bases terrestres de tecnologia avançada, una de les quals
estarà ubicada en territori català •
http://www.grahi.upc.es/menu/GPM/index_gpm.htm

La UPC participarà en el projecte GPM per mesurar 
la pluja a tot el planeta

http://www.grahi.upc.es/menu/GPM/index_gpm.htm
http://www.ioc.upc.es/
http://senna.upc.es/
http://www.upc.es/catala/recerca/labsiserveis/altres/cift.htm
http://www.cttc.es/
http://deq.upc.es/
http://webesaii.upc.es/index.php
http://webesaii.upc.es/index.php
Rossy Laciana
Centre d’Innovació

Rossy Laciana
Formació Tecnològica (CIFT)

Rossy Laciana
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)

Rossy Laciana
Departament

Rossy Laciana
d’Enginyeria de la Construcció,

http://www-ec.upc.es/
Rossy Laciana
Departament de

Rossy Laciana
Projectes d'Enginyeria,

Rossy Laciana
l’Institut

Rossy Laciana
d’Organització i Control de Sistemes

Rossy Laciana
Industrials,

Rossy Laciana
departaments d'Enginyeria Química

Rossy Laciana
d’Enginyeria de

Rossy Laciana
Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial de la UPC,
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L’hivern al geomuseu. Entre els dies 22 i 24
de desembre el Museu de Geologia Valentí
Masachs de l’EUPM acull de nou L’hivern al geo�
museu, un conjunt de tallers de geologia i quími-
ca adreçats a nois i noies d’entre 6 i 18 anys per-
què, d’una banda, aprenguin a utilitzar els sentits
del cos humà per identificar minerals i roques, 
i, d'una altra, perquè experimentin amb la quími-
ca i vegin de prop la seva utilitat • http://www.eupm-upc.es

Ide@ sostenible. Butlletí electrònic
realitzat per un grup d’estudiants del
programa de doctorat en Sostenibilitat,
Tecnologia i Humanisme de la Càtedra
Unesco en Tecnologia, Desenvolupa-
ment Sostenible, Desequilibris i Canvi
Global. La finalitat del butlletí és crear
un espai de reflexió plural i de comuni-
cació en desenvolupament sostenible.
La cimera mundial sobre la societat de
la informació, la sostenibilitat urbana i
l’Agenda 21 Local són alguns dels
temes del nou número publicat •
Per participar-hi, fer-hi suggeriments o
rebre’l al correu electrònic, s'ha d'en-
viar un missatge a: 
ideasostenible@catunesco.upc.es

7è Concurs d'Idees Ambientals
Fins al proper 24 de març està oberta
la convocatòria d'aquest concurs, que
premiarà els millors projectes sobre
prevenció i minimització de residus. 
El concurs es divideix en dues convo-
catòries, una dirigida a la comunitat
universitària de la xarxa d'universitats
de l'Institut Joan Lluís Vives, i l'altra
oberta a totes les persones que per-
tanyen al sistema educatiu i entitats de
lleure que hi vulguin participar. La sete-
na edició del premi s'emmarca en la
campanya Més amb Menys, promogu-
da per l’Oficina del Pla de Medi
Ambient amb el lema Fem un gest •
http://www.univers.upc.es/concursos/

ideesambientals

L’ETSAB a Salerno
La dotzena edició del màster La Gran
Escala. Architecture and other environ-
ments, de l’ETSAB, ha organitzat fins
al 23 de desembre l’exposició "L’Arqui-
tectura de l’Agro? L’urbanisme agríco-
la com a alternativa de qualificació
urbana", a la ciutat italiana de Salerno.
L’exposició mostra el material realitzat
pels estudiants i el professorat del
màster, per aconseguir noves aproxi-
macions a la producció arquitectònica.
En els treballs s’incorporen criteris d’e-
quilibri mediambiental i criteris econò-
mics factibles •

Moltes coses per fer amb les carpetes de
la UPC és el nom del disseny de la nova
carpeta del curs 2004-2005, de l'estu-
diant d'arquitectura tècnica de l'EPSEB
Marc Taulé Estruch. Tots els usos possi-
bles i imaginables que es puguin donar a
una carpeta és el motiu que ha inspirat
l’autor per crear el nou disseny que els
estudiants de la UPC lluiran el proper
curs. La proposta ha estat el model més votat per la comunitat universitària entre
els sis dissenys finalistes. Les votacions (hi va haver un total de 1.681 vots, 385
per a la proposta guanyadora) es van fer a principis de desembre mitjançant el vot
electrònic al web del concurs de la carpeta, on es pot veure el disseny guanya-
dor. La convocatòria del concurs va rebre un total de 38 propostes, presentades
per estudiants de la UPC • http://www.upc.edu/carpeta04-05

La carpeta guanyadora per al proper curs

Com acabem d’una vegada amb el deute?
És el títol de la jornada organitzada per l’Observatori del Deute en la Globalització
i la Càtedra UNESCO en Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i
Canvi Global de la Universitat el proper dissabte, 20 de desembre, a partir de les
10 del matí, a la sala d’actes de l’Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Indus-
trial de Barcelona (C.Comte d'Urgell, 187). Al llarg del seminari s’analitzaran les
causes que han fet fracassar les diferents polítiques oficials de gestió de deute i
es plantejaran les propostes de solució més adequades plantejades des de la
societat civil • http://www.observatorideute.org

Xerrada amb Rosa Regàs 
Els membres de la Universitat podran
participar a la xerrada que l’escriptora
Rosa Regàs farà el proper dijous, 18
de desembre, a les 13 hores, a l’Aula
Màster del Campus Nord de Barcelo-
na. Guardonada amb els premis Plane-
ta 2001, per La Canción de Dorotea;
premi Ciutat de Barcelona 1999, per
Luna Lunera, i premi Nadal 1994, per
Azul, Rosa Regàs explicarà de primera
mà la seva experiència com a lectora i
escriptora. L’acte, organitzat per
l’Univers, és una de les activitats pre-
vistes en la cloenda de la programació
cultural de tardor-hivern del Servei
d’Activitats Socials • 
http://www.univers.upc.es

Paulo Mendes da Rocha
El llibre, del professor d'arquitectura
Helio Piñón, és un homenatge perso-
nal i visual a l'arquitecte brasiler i a
algunes de les seves obres a Sao
Paulo. Mendes va guanyar el 2000 el
premi Mies van der Rohe d'arquitectu-
ra llatinoamericana •

http://www.eupm-upc.es
http://www.univers.upc.es/concursos/ideesambientals
http://www.upc.edu/carpeta04-05
http://www.observatorideute.org
http://www.univers.upc.es
http://www.upc.es/estudiants/docsportal/ide@sostenibles.pdf
http://www.upc.es/fem1gest
Rossy Laciana
Més amb Menys,

Rossy Laciana
Butlletí electrònic
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Escriptor nord-americà convidat a la cerimònia de 
lliurament del Premi UPC de ciència-ficció 2003

“Al públic li agrada la meva 
ciència-ficció perquè no exclou”

Orson Scott Card 

Orson Scott Card, escriptor
nord-americà de ciència-ficció,
és un dels autors més llegits i
populars d’aquest gènere.
Només a la Universitat, la seva
obra El joc d’Ender és el llibre
més demanat a la biblioteca,
una dada que explica l’èxit de
convocatòria de l’acte de lliura-
ment dels premis, que va omplir
la sala d’adeptes per sentir el
seu Manifest de Literatura
Oberta. 

Literatura oberta a qui?
A tothom, a tanta gent com sigui pos-
sible. La literatura ha d’utilitzar un llen-
guatge pla, perquè sigui accessible a
tothom. Deploro la literatura “seriosa”
que deliberadament està dissenyada
per excloure la gent no educada o que
necessita un professor per ser com-
presa. Jo no vull tenir un professor
entre la meva audiència i jo. 
La ciència-ficció ho aconsegueix?
No tota la ciència-ficció és bona. Hi ha
molta que exclou les persones perquè
no té en compte que el lector pot no
conèixer tot el llenguatge habitual del
gènere. Jo escric perquè puguis enten-
dre tot el que explico a la meva histò-
ria. Hi ha persones que m’han explicat
que no els agrada la ciència-ficció però
que els agrada la meva ciència-ficció
perquè no exclou. 
És el seu secret?
Crec que una part és l’estil pla i clar de
la història que explico. Però a més, als
lectors els interessa que els meus per-

sonatges assumeixin responsabilitats
amb les seves decisions, i que elegei-
xin entre dues opcions terribles. 
Per a qui escriu? 
Per a una audiència imaginativa que
creu i es preocupa per les mateixes
històries que a mi m’interessen. Però,
jo no elegeixo els meus lectors, ells
m’elegeixen a mi. El joc d’Ender és un
llibre per a adults i em va sorprendre la
quantitat d’adolescents que també
l’han llegit.
Perquè se senten més identificats
que amb la resta de literatura
Sí, crec que la ciència-ficció reflecteix
les seves experiències com a adoles-
cents. Durant aquesta etapa han d’a-
prendre a ser algú en un món estrany,
d’adults,  on han d’encaixar. I la cièn-
cia-ficció és una bona pràctica per
viure com a estranger en una terra
estranya. 
En canvi, la literatura “seriosa” la
considera un gènere menor. 
El món de la literatura ha ignorat com-
pletament la ciència-ficció. Per això,
hem pogut ser lliures de crear el nostre
món i la nostra cultura, sense inter-
ferències i sense censures. El resultat
és la creació d’una literatura més afina-
da i ajustada, i per tant més real i pro-
pera als problemes d’una comunitat a
la qual importem. 
I la ciència-ficció nord-americana
és diferent a l'europea?
Sí, perquè la literatura que es genera a
Europa és una escriptura més pura, i
sincera, amb històries explicatives i
descriptives que progressen lenta-

ment. A més, estan dirigides a lectors
amb més paciència que els americans,
que no accepten llargues explicacions. 
Per això, les novel·les europees no es tra-
dueixen per a una audiència americana. 
Que només percep la seva realitat. 
Estan habituats que el món giri al vol-
tant dels americans i només llegeixen
llibres que parlen d’americans. 
És veritat que ja no llegeix ciència-
ficció? 
No gaire, abans en llegia més. Jo sóc
el sastre que veu les puntades en els
vestits dels altres i no puc llegir ciència-
ficció com un lector innocent. Preferei-
xo llegir biografies, literatura històrica i
sobre assumptes contemporanis i, així,
dubtar més de tot. 

Orson SScott CCard, nascut a Rich-
land (Washington), i resident a
Greenboro (Carolina del Nord), s'ha
fet famós com a autor dramàtic amb
la publicació de la seva novel·la
curta El joc d’Ender, amb la qual va
obtenir el Premi Campbell 1978 al
millor autor novell.  
El premi Hugo i el Nebula es repetei-
xen a les seves vitrines gràcies a una
prolífica obra que es caracteritza per
la importància que l'autor atorga als
sentiments i les emocions. 
Els temes ètics i morals de la seves
històries els narra amb una gran inten-
sitat emotiva i una poesia lírica. Emoti-
vitat que també impregna les obres de
fantasia, terror i assaig que completen
la seva àmplia obra literària • 

http://www.upc.es/catala/cienciaficcio/2003/conferscottcard.htm
Rossy Laciana
Manifest de Literatura

Rossy Laciana
Oberta.

http://www.upc.edu/cienciaficcio
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